
МАТЕМАТИКА
Навчальний посібник для 1 класу

закладів загальної середньої освіти

(у 3-х частинах)

Наталя Будна, Марко Беденко



Зміст навчального посібника відповідає Типовим освітнім програмам МОН України (під 
керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна), охоплює всі змістові лінії Державного стандарту 
початкової освіти з математики та дозволяє забезпечити цілісність навчально-виховного процесу.

У посібнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики: традиційне 
та розвиваюче навчання, зінтегровано функції підручника та робочого зошита.

Успішне навчання за даним посібником забезпечать чітка структуризація навчального матеріалу 
та апарат орієнтування: 



Матеріал у посібнику розміщений поурочно.

Назва теми уроку

Назва розділуНазва розділу

Назва теми уроку

Вивчення нового матеріалуВивчення нового матеріалу

Обчислення 
з допомогою 

лічильного 
матеріалу

Тренувальні завдання

Творче 
завдання Завдання на 

порівняння

Завдання 
для письма

Робота в 
групах (парах)

Тренувальні завданняТренувальні завдання

Завдання 
для письма
Завдання 

для письма



Подача нового матеріалу супроводжується 
лаконічним поясненням, схемою чи малюнком.

Теоретичні правила виділені кольором (на плашці), 
що полегшує дітям процес запам’ятовування.





Наведено зразки запису цифр, обчислення виразів, розв’язування задач.



У посібнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних навичок 
з використанням наочного лічильного матеріалу (кругові вирази, числові кросворди, 

числові терези, замочки, анаграми тощо).





Нестандартно подана алгебраїчна лінія програми.





Система різноманітних творчих завдань у посібнику передбачає 
послідовну роботу над текстовими задачами.

1. Складання виразів за малюнками.



2. Ознайомлення з поняттям «задача».





3. Творча робота над задачею.





Логічно послідовно й нестандартно подано геометричну лінію програми.   
Запропонована цікава система завдань на розвиток просторової уяви. 





Цікаво й оригінально розглядаються вправи на комбінаторику, 
роботу з таблицями, схемами, діаграми, графіками.





У посібнику запропоновано завдання для роботи в парах, різні за складністю вправи, що 
дозволить здійснювати диференційоване навчання. 

Завдання поступово ускладнюються, але відповідають віковим особливостям першокласників.







Запропоновано цікаві ігрові задачі — моделі.

Доцільно дібрані малюнки.

Змістова складова, сюжетний зміст задач мають потенційний виховний арсенал.



Засвоїти навчальний матеріал та закріпити знання на практиці 
допоможуть запропоновані уроки-дослідження.



На сторінках посібника запропоновано незвичні завдання, зміст яких закодовано. Потрібно 
засканувати код камерою ґаджета – уважно послухати завдання, поміркувати та зробити висновки.



ЗМІСТ



ЗМІСТ



ЗМІСТ
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